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Boer zoek vrouw … en …  en … 
 
Laet ‘k vooropstelle dà ‘k gêên tillevisiekijkerd ben. Ik hou persoonlijk nie van moord en dôôdslag, nie 
van fillems en waer ‘k ok hêêmel allergisch van word, zijn de traenetrekkers waerbij werempel de 
presentaotrices zellef gaon zitte te janke. Vrêêselijk. 
’t Programmao waerbij ‘k wél an d’n buis gekluisterd zat, was ’Boer zoek vrouw’. 
Wà gong ’t moeizaom deuze keer, hee. D’r gonge werempel al maaider uit t’r aaige naer huis, die krege 
’t Spaons benauwd. D’r was êên kandidaote die liep mè dôôje bigchies te sjouwe asof ze met ’r tassie 
van de supermart kwam. Helaos is ‘t met heur ok niks geworde, ze liep veuls te hard van staopel. Bij 
sommige boere doch ie dà je naer ‘t programmao Showroom van jaere geleeje zat te kijke. En dan die 
meubels! Daer zij me vaoder en moeder in 1936 nog mee getrouwd. Mor ja, sommiges zijn aaltijd 
allêên gewist, mêêstal verzurregd, en betutteld, deur ouwe moeders en dan krijg ie zô mor opêêns drie 
vrouwe in huis die ’t huishouwe gaon (motte) bestiere en ok nog blijve slaepe… 
 
Knappe Tiroler 
Wà me wel opviel was dà ze d’r aamel mooi bijzatte, mè mooie bedrijfies, veul land en zô. ’t 
Programmao wor nie hêêlemael reaolistisch voorgesteld. ‘k Ken veul vrouwe van boere, mor die zitte 
gêên van aalle in de koeiestront. Die hebbe d’r aaige waarek. Wà ‘k wel ‘n aareg leuk wijfie vong was 
Agnes, d’n êênige boerin in ’t gezelschap en ok de d’n êênigste die beet had. Zij koos uitaaindelijk 
Jurre uit, ‘n milieuvriendelijken boer en ok nog ’n hêêl vriendelijk, leuk jong. ‘k Doch toe ‘k ze in 
Wene in ’t reuzerad zag zitte: ”Heerlijk azzie nog zô jong ben, hee. Trouwes, as ‘k an boere denkt, 
denk ’k ok gelijk aan de wintersport. Bekant aal die ski-leraere zijn ommers verlege boerenzeune. 
Zôôdrao ze d’r snelle skipak aantrekke en ’n grôôte zonnebril opzette, durreve ze aalles en zôôdoende 
hebbe ze metêên ’n aantrekkingskracht… De maaider vaalle mè bossies voor zô ’n knappe Tiroler met 
’n bruin verbrand hôôd. Afijn, de êêne gaot, d’n aandere komt, jaot, zô kom ie de winter wel deur. An 
’t end van de winter, azze ze d’r skipaksies weer verruile voor de daegelijkse, zeumerse drollevangers, 
zijn ’t weer gewone boerezeune die onder de koeie zitte en is ’t weer gedaen met de braonie. 
  
Paose 
De Kerstman het net z’n hiele gelicht of de Paoshaos is ok al weer gewist. Omdà Paose zo vroeg viel, 
bleve veul loi met die daege thuis en wà kè je dan beter doen as ete, ete en nog is ete. De Paosbrunch 
zal de Korsemus doen verbleke. Daerom waorschouwde ik iederêên alvast: gao vroeg hamstere, 
aanders grijp ie d’r naest. Vroeger hà je allêên mor kerststollechies, butterletters en zô. Nou hè je ok: 
paosstolle, paos-amandelstaofies, paostaksies, paostaofelklêêje, paoskaorte, paoskaersies en niet te 
vergete de sekloade paosaaichies en paoshaoze van seklaod in aalle soorte en maete. ’t Is aamel voor 
d’n handel en de verkôôp hee, dà ’s ’t hêêle aaiere ete. 
 
Bijbaontjie 
Op ’t Slierechse aevendjie van d’n Historische Verêêniging zee Fred Stuy (inmiddels bekend van 
raodio en tillevisie), dà ze ’n notuliste zoche voor de jaer- en de bestuurs-vergaoderinge. ’t Mos ’n 
vrouw weze. Z’n zussie schee d’r naomelijk mee uit. Ik doch nog, as ik nie meer waarekt zou ’k zôôiets 
wel leuk vinge. Afijn, ’n paor daege laeter zee ik tege me man: ”Ik glôôf dà ‘k Fredte toch is gao belle, 
vraege of tie al iemand het…” mor ‘k het ‘t bij naeder inzien tò nie gedaen. ’n Weeksie daerna hadde 



me reünie van ’t kerstraaisie naer Leuve van vorig jaer. Opêêns kwam Wout van Rees naest me zitte. 
D’r gong bij mijn gelijk ’n lichie braande. Ik zee tege me man: ”Die mot wat, k ziet ’t an z’n ôôge.” ‘k 
Zee tege hum: ”Je hoef hêêmel niks te zegge, ’k ziet ’t al!” Hij verbaosd netuurlijk en ja hoor, hij zee: 
”We zoeke nog ’n notuliste!” Om kort te gaon, nae êênig heen en weer gepraot hè ‘k m’n aaige laete 
strikke. Of ’t zô weze mos, kwamme me zaeterdags daernae in de Kaarekbuurt Fredte met Jonnies tege, 
hij zwaoide al van ’n afstand. Daeruit maokte ‘k op dat die ’t al wist. Net zukke waarek. Nou kan ’t nog 
zô weze, dat ’r hordes tegekandidaotes d’r aaige hebbe aangemeld en dan zou ‘k nog buite de bôôt 
kanne vaale.  Trouwes, op die reünie wier d’n daotum van ’t kerstraaisie van dut jaer al vast 
deurgegeve. D’r was t’r werempel  êên die d’r vinger opstak en vroog of ze d’r aaige al op kon geve. 
Kà je zien hoe ’t leeft, hee. Dut was ’t weer voor deuze keer, ‘k zal mor zegge: ”Tot de 
jaervergaodering, hee!” 
 
Macky van Leeuwen – de Jong 
 
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de stambôôm van de femilies Groenewege en Hofman (Baon-
Hofman) en de nieuwe fotokwis, is te vinge op de website van de verêêniging: www.historie-
sliedrecht.nl 
 


